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1 (Åben) Placering af Aalbæk Børnehave
Sags ID: EMN-2016-00022

Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence

BUU

Sagsfremstilling
De fremtidige rammer for Aalbæk Børnehave skal fastlægges, da børnehaven i dag har til 

huse i et midlertidigt lejemål.

Resume: Planer om at bygge ny børnehave blev af økonomiske grunde taget af 

budgettet i 2013. Behovet for en permanent løsning kom på dagsordenen igen i 

forbindelse med indførelsen af Bæredygtigt Børneområde og nødvendige 

bygningsændringer hertil. Derfor er det i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 

2015 og Økonomiudvalget den 9. september 2015 blevet en del af ”anlægsbudget for 

bygningsmæssige ændringer i Bæredygtigt Børneområde” at afsætte 5,4 mio. kr. i 2016 

og 0,9 mio. kr. i 2017 til at ombygge en fløj af Aalbæk Skole til nye rammer for pladserne i 

Aalbæk Børnehave. 

Det afsatte beløb rækker ikke til nybygning, men ombygning på skolen indenfor 

eksisterende bygning. En eventuel nybygning anslås til en anlægsinvestering på 10, 5 

mio. kr. 

Henvendelser fra borgere omkring placering af børnehaven på skolen har givet anledning 

til at Børne- og Ungdomsudvalget holdt et borgermøde den 3. marts 2016 om 

børnehavens fremtidige placering.

På borgermødet var der bekymringer omkring skolens forsatte rådighed over 

gymnastiksal samt placering af legeplads til børnehavebørn tæt på klasselokaler. På 

mødet blev der forespurgt om muligheden for at børnehaven kunne placeres i den 

tidligere børnehavebygning på Ndr. Strandvej. 

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen den 7. april 2016. Udvalget besluttede, 

at børnehaven ikke placeres på Ndr. Strandvej, da udvalget har 0 tolerance i forhold til 

skimmelsvamp, og ser det derfor ikke som en mulighed, at placere børnene i den tidligere 

børnehavebygning. Det blev også besluttet, at der ikke oprettes vuggestuepladser i 

Aalbæk Børnehave og at gymnastiksalen på Aalbæk skoleafdeling ikke inddrages i 

projektet. 

Det blev derudover besluttet, at skole- og dagtilbudsbestyrelserne i samarbejde med 

forvaltning og ejendomscentret skal arbejde med en placering på / i forbindelse med 

skolen. 

Forvaltningen og Ejendomscentret har den 21. april 2016 afholdt et møde med skole- og 

dagtilbudsbestyrelserne i Distrikt Nord samt repræsentanter fra kultur- og fritidslivet i 

Aalbæk omkring placering af børnehaven på/ i forbindelse med skolen. 

Dagtilbuds- og skolebestyrelserne i Distrikt Nord indstiller:
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”Det er en god ide, at samle Aalbæk Børnehave og Aalbæk Skoleafdeling på samme 

matrikel på Engvej 10. Det vurderes, at den nuværende bygning kan rumme både 

dagtilbud og skoleafdeling. Det er vigtigt, at rammerne for bygningen indrettes, så der er 

plads til fordybelse og ro for eleverne samt at børnehavebørnene får mulighed for 

udfoldelse”.

På baggrund af bestyrelsernes indstilling foreslår forvaltningen og Ejendomscentret, at 

der i forbindelse med børnehavens placering på skolen laves en mindre tilbygning med 

eget indgangsparti til børnehaven. På den måde imødekommes bestyrelsernes ønske om 

en samlet enhed, dog med respekt for de forskellige behov der er for ro og fordybelse 

samt mulighed for udfoldelse. 

I den videre proces vil bestyrelse og medarbejdere blive inddraget i forhold til endelig 

placering og indretning af børnehaven.

Indstilling
Børne-, kultur og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 

beslutter, at Aalbæk Børnehave placeres på Aalbæk Skole, med udgangspunkt i den 

viste tegning, og at der laves en mindre tilbygning med eget indgangsparti til børnehaven.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, at Aalbæk Børnehave placeres på Aalbæk Skole, 
og at ombygningsprojektet – med en reduceret pris – godkendes endeligt af udvalget.

Fraværende: Pia Karlsen

Bilag

1. FRH notatskReferat fra møde med bestyrelser i Distrikt Nord omkring 
placering af Aalbæk Børnehaveabelon (1307405 - EMN-2016-00022)

2. Tegning placering af Aalbæk Børnehave på Aalbæk Skole (1307692 -
EMN-2016-00022)
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Referat fra møde omkring placering af Aalbæk 
Børnehave

Torsdag den 21. april 2016

Dato: 26. april 2016

Mødedeltagere: 

Liselotte Knudsen, afdelingsleder Aalbæk Børnehave

John Høst Sørensen, distriktsleder Nord Dagtilbud

Charlotte Vindberg Qvist, bestyrelsesformand, dagstilbud distrikt Nord

Ronnie Albæk Jennet, bestyrelsesmedlem, dagtilbudsdistrikt Nord

Gert Grysbæk Nygaard, distriktsleder Nord skole

Lene Banke Andersen, afdelingsleder Aalbæk Skole

Michael Jacobsen, Teknisk servicemedarbejder distrikt Nord

Heidi Aarre, arbejdsmiljørepræsentant, Distrikt Nord skole

Mette Kühe, bestyrelsesformand, distrikt Nord skole

Rolf Andersen, bestyrelsesmedlem, distrikt Nord, skole

Carsten Bjørnager, Centerleder af Aalbæk Idrætscenter

Mads Haugaard, Initiativgruppen i Aalbæk

Jens Frederik Jensen, Aalbæk Handelsstandsforening

Doris Jensen, skolesekretær distrikt Nord

Bo Niebuhr, Ejendomscentret

Trine Graarup Christensen, Team Børn og Skole

Gert Grysbæk Nygaard bød velkommen til mødet og orienterede om Børne- og 

Ungdomsudvalgets beslutning fra møde den 7. april 2016, omkring placering af Aalbæk 

Børnehave.

Børne- og Ungdomsudvalget har givet følgende opgave til skole- og 

dagtilbudsbestyrelserne i Distrikt Nord:

”Udvalget beslutter, at skole- og dagtilbudsbestyrelserne i samarbejde med forvaltning 

og ejendomscenter arbejder på en placering på/i forbindelse med skolen”.

John Høst Sørensen præsenterede tanken omkring helhedsplanen for 0-6 års området 

samt planen og processen for opførelse af en ny børnehave i Aalbæk.

Bo Niebuhr præsenterede økonomien for det samlede projekt, som er godkendt i 

henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget den 20. august 2015 og i Økonomiudvalget 

den 9. september 2015. Der er afsat 5,4 mio. kr. i 2016 og 0,9 mio. kr. i 2017 til at 

ombygge en del af Aalbæk Skole til nye rammer for pladserne i Aalbæk Børnehave, og 

tilpasse dele af skoles arealer som følge heraf. 

Der blev præsenteret en skitse med arealdisponering for henholdsvis skole- og 

dagtilbudsdelen. Forslaget blev præsenteret med antal klasser der rummer både 

normal- og specialklasser jf. det antal klasser der er i dag på Aalbæk Skoleafdeling. Det 
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EMN-2016-00022

Dokumentnummer:

1307405
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Pia Lyngø Sørensen
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blev i mødet understreget at skitsetegningen med placering af børnehaven på matriklen 

ikke er endelig.

Ejendomscentrets vurdering er at den nuværende skolebygning kan rumme både skole 

og dagtilbud. 

Medarbejdere og ledelse på Aalbæk Skoleafdeling synes godt om ideen med placering 

af børnehaven på skolen jf. skrivelse sendt til Børne- og Ungdomsudvalget den 6. april 

2016. Medarbejderne gav udtryk for at de er glade for den medinddragelse de allerede 

nu har haft i processen. 

Afdelingsleder fra Aalbæk børnehave bakkede op omkring placering på skolen og 

glæder sig til det nære samarbejde med indskolingen.

Der er enighed om at placering af børnehave og skole på samme matrikel vil 

understøtte det pædagogiske arbejde i Bæredygtigt Børneområde, hvor man tænker et 

sammenhængende børneområde fra 0-16 år.

Flere mødedeltagere kommenterede på placeringen bl.a. at det er vigtigt og gå i dialog 

med nærmiljøet, så man til fulde udnytter de ressourcer der er i Aalbæk by.

Skole- og dagtilbudsbestyrelsen i Distrikt Nord indstiller, at det er en god ide og samle 

Aalbæk Børnehave og Aalbæk skoleafdeling på sammen matrikel på Engvej 10, 9982 

Aalbæk. Det vurderes at den nuværende bygning kan rumme både skole og dagtilbud.

Det er vigtigt for bestyrelserne at rammerne for bygningen indrettes, så der er plads til 

fordybelse og ro for eleverne samt at børnehavebørnene får mulighed udfoldelse.
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